UMOWA nr ZPE-711-SNP-2/2018
zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych
Hufców Pracy, ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole, (NIP:7542098163), reprezentowaną przez:
Komendanta Wojewódzkiego: Pana Dariusza Medolińskiego,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………
…………………………………………….., reprezentowanym/ą przez: ………………………………,
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:
§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania polegającego na
dostarczeniu wyprawki edukacyjnej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1
do zaproszenia do składania ofert nr ZPE-711-SNP-2/2018).
2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane
oraz muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach.
4. Dostarczona wyprawka musi być wysokiej jakości i o wysokich walorach użytkowych.
1.

1.
2.

3.

§2
Termin realizacji umowy: do 19.10.2018r
Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot umowy do:

Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 45-071 Opole ul. Armii Krajowej 4
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1do zaproszenia do składania ofert ZPE-711SNP-2/2018.
Dostawa odbędzie się w dniu roboczym w godz. 08:00-15:00.

§3
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konkretnym dniu i godzinie realizacji dostawy.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru dostawy, zostaną stwierdzone jej wady fizyczne lub przedmiot
dostawy nie będzie spełniał parametrów wykazanych w załączniku do umowy, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) odmowa odbioru dostawy w całości lub w części według uznania Zamawiającego,
b) określenie nowego terminu dostawy przedmiotu umowy wolnego od wad.
3. Zamawiający w razie stwierdzenia wad w poszczególnych egzemplarzach przedmiotu umowy
zobowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w formie pisemnej
najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wykrycia wad.
4. Ewentualne wady przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie przez Wykonawcę, najpóźniej
w ciągu 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, z czynności dostawy sporządzony
zostanie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za część umowy
wykonanej do daty odstąpienia od umowy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy ukryte i jawne.
§4
1. Kalkulacja kosztów wynika ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów oferty.
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2. Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu umowy w
wysokości: ……………. zł (słownie: …………………………………………………………….).
3. Kwota wymieniona w §4 ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne
do jego wykonania a w szczególności:
1) wartość usług określonych w przedmiocie zamówienia,
2) podatek VAT,
3) wszystkie zastosowane materiały i urządzenia,
4) koszty pracy ludzi i sprzętu,
5) wszystkie podatki i opłaty,
6) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku
z realizacją zamówienia.
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zafakturowaną dostawę wg cen określonych
w formularzu ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo
na podstawie faktury.
6. Przelew należności nastąpi na konto Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni licząc od
chwili otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury dot. przedmiotu umowy
wolnego od wad.
7. Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
9. Należność za wykonanie usługi zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 30 dni
od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przy czym będzie ona
uzależniona od wpływu środków od dysponenta wyższego stopnia. W przypadku opóźnień
spowodowanych brakiem wpływu środków na konto Prowadzącego postępowanie od dysponenta
wyższego stopnia Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę, jednocześnie Prowadzący
postepowanie zobowiązuje się do dokonania zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu środków z
rezerwy celowej.
10. Fakturę należy wystawić na: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ul.
Armii Krajowej 4, 45-071 Opole, NIP: 754-20- 98-163.
11. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy bez
dokonania zapłaty.
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia z
§ 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia z § 4 ust. 2
3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 2 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w
wysokości 10 % wartości wynagrodzenia z § 4 ust. 2., z wyjątkiem przypadków określonych w §
9 ust. 3 oraz § 7 ust. 1 pkt 2-3.
3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Strony za obopólnym pisemnym porozumieniem mogą odstąpić od dochodzenia zapłaty kar
umownych,
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 4 ust. 2.
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§6
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną
na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy Prawo zamówień
publicznych pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
1.

2.
3.

4.

§7
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy,
3) stwierdzenia nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z żądaniem przedstawienia przez
Wykonawcę wyjaśnienia przyczyn tych nieprawidłowości.
4) W przypadku wyjścia na jaw po zawarciu niniejszej umowy okoliczności wyłączających
udział Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-4 nastąpi z winy Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym - w każdym czasie po stwierdzeniu nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z żądaniem przedstawienia przez
Wykonawcę wyjaśnienia przyczyn tych nieprawidłowości.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

§8
Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
rzeczowo i miejscowo właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
z późniejszymi zmianami) oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 10
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

Zamawiający:

Wykonawca:
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